
REGULAMIN KONKURSU ŁOWIENIA RYB 

 „ O złotą łuskę Cebra” w dniu 19 lipca 2020 r. w miejscowości Ceber, gmina 
Bogoria 

1. Organizatorem konkursu jest Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Cebrze.  
2. Do przeprowadzenia konkursu organizator powoła komisję konkursową. 
3. Konkurs łowienia ryb odbędzie się w miejscowości Ceber, gmina Bogoria, powiat 

staszowski, w dniu 19 lipca 2020 r. 
4. W konkursie biorą udział osoby zgłoszone, po wypełnieniu karty zgłoszeń w miejscu w 

dniu  rozpoczęcia konkursu. 
5. Konkurs rozpocznie się o godz. 05.00 a zakończy się o godz.12.00 
6. Konkurs rozgrywany jest bez podziału na kategorie wiekowe. 
7. Konkurs przeznaczony jest dla wędkarzy zrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim 

i wędkarzy amatorów, którzy ukończyli 18 lat. 
8. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za zdarzenia losowe. 
9. Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką, zakończoną haczykiem 

z przynętą. Złowione ryby w stanie żywym należy przechowywać wyłącznie obok 
siebie w naczyniu z wodą. Złowione ryby niewymiarowe będą wypuszczane do wody. 

10. Wędkarz ma obowiązek posiadać podbierak i siatkę do przetrzymywania złowionych 
ryb. 

11. Do konkursu zaliczane będą ryby złowione wyłącznie w stawie, w dniu łowienia. 
12. Powołana przez organizatora komisja konkursowa  oceni złowione ryby, oceniając je 

pod względem wielkości i wagi. 
13. Komisja konkursowa przyzna  zwycięzcom pierwsze, drugie, trzecie miejsce oraz 

wyróżnienia. 
14.  Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 
15. Wszelkie wątpliwości dotyczące przebiegu konkursu rozstrzyga organizator i komisja 

konkursowa 
16.  Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu i jego 

zasad podczas jego trwania oraz możliwości nie przyjęcia  i odrzucenia zgłoszenia bez 
podania przyczyn. 

17. Organizator zapewnia poczęstunek i napoje dla wędkujących. 
18. Łowiący ma prawo do zabrania 1 szt. ryby, decyzję co do pozostałej ilości złowionych 

ryb podejmuje właściciel stawu. 
19. Na terenie wędkowania , biorących udział w konkursie obowiązuje zakaz spożywania 

alkoholu. 
20. Wędkarz zobowiązany jest do utrzymania czystości na stanowisku. 

21. Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Zarządem 
OSP Ceber 

22.  Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
 ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o Ochronie Danych Osobowych). 

 
 

 

 
 



 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU ŁOWIENIA RYB „O złotą łuskę 
Cebra” 

(dane łowcy do wiadomości Komisji) 
 

I część (wypełnia łowca) 
 

1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………………. 
 

2. Łowca                   zrzeszony / amator  (niepotrzebne skreślić) 

 

3. Adres ……………………………………………………………………………………………. 
 

Podpis łowcy…………………………… 
 
            II część (wypełnia Komisja) 
 

4. Gatunek złowionej ryby…………………………………………………………………. 
 

5. Długość w cm………………………………………………………………………………… 
 

6. Waga…………………………………………………………………………………………….. 
 

7. Ilość………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Podpisy Komisji………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


